
Nedtur i globale aksjer  

De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av 

måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene stort sett bare falt. Verdensindeksen 

(MSCIAC i norske kroner) sank 1,2 prosent i januar. Selv om resultatene fra de amerikanske 

selskapene har vært bedre enn forventet, har de ikke vært høye nok til å forsvare de høye børskursene 

 

I USA har sentralbanken, FED, besluttet enstemmig å redusere de økonomiske stimuliene med 

ytterligere 10 millarder US dollar til 65 milliarder US dollar i februar. Usikkerheten rundt virkningen 

av avtrappingen av stimuliene har hatt negativ virkning på aksjemarkedet. S&P500-indeksen sank 3,6 

prosent i januar. Med et negativt marked har investorene begynt å kjøpe statsobligasjoner. Som 

følge av dette har renteoppgangen, som startet med annonseringen av avviklingen av stimuliene, 

blitt reversert, og vi har fått en nedgang i langsiktige renter. Mange amerikanske investorer har hatt 

tvil om veksten i fremvoksende økonomier vil opprettholdes. Dette har ført mye kapital fra aksjer i 

fremvoksende økonomier til amerikanske statsobligasjoner. Denne type «flight to quality» har bidratt 

til å styrke US Dollar med 3,5 prosent mot norske kroner i januar. Det nye året har gitt børsfall, men 

veksten i USA har tatt seg betydelig opp. Selv om det har blitt rapportert en svak utvikling i nye 

ansettelser, ble arbeidsledigheten rapportert under 7 prosent. Trolig ble målingene påvirket av 

vinterstormene på østkysten i USA  i begynnelsen av januar, ved at færre har meldt seg som 

arbeidsledige og færre har startet i ny jobb. 

 

I Europa ble det i januar meldt om høyere vekst. Det er først og fremst Tyskland som er motoren i 

eurosonen, men selv de landene som strevde mest under eurokrisen, slik som Hellas, Spania og 

Irland,er nå kommet ut av resesjon og kan vise til en svak økonomisk vekst. Dette viser at politikken 

som ble utøvd under eurokrisen sommeren 2012 har fungert. Innkjøpssjefsindeksen i eurosonen 

understøtter veksttallene som er positive. Samtidig ble det i januar rapportert om meget lav inflasjon 

i eurosonen. Utviklingen går derfor riktig vei.  

 

Fremvoksende økonomier sørger for det høyeste veksbidraget til den globale økonomiske veksten. I 

den senere tid er det sådd tvil om dette vil vedvare. De sentrale landene i fremvoksende økonomier 

er Brasil, Russland, India og Kina. Felles for disse landene er at de har høy inflasjon, høye renter og 

valuter som har svekket seg kraftig mot Euro og US Dollar. Brasil og Russland er råvareleverandører 

og er som Norge avhengig av en høy oljepris. Når det gjelder India og Kina er det tilgangen på billig 

arbeidskraft som skaper den høye veksten. 
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I fjor høst begynte de norske boligprisene å falle. Årsaken er at bankene reduserer sine balanser og gir 

færre boliglån. Dessuten har bankene satt opp renten for å bygge opp buffere. Oppbyggingen av 

bufferer er blitt pålagt bankene av det norske Finanstilsynet. I Januar har boligprisene begynt å stige slik 

at det neppe blir noe langvarig krise i det norske boligmarkedet. Bankene er trolig ferdig med sin 

bufferoppbygging i løpet av 2016. Så lenge dette pågår antas det at Norges Bank vil holde sine 

signalrenter lave. Det norske aksjemarkedet har fulgt de utenlandsker børsene ned. Hovedindeksen ved 

Oslo Børs sank 2,39 prosent i januar. Som eksempel falt Telenor med hele 10 prosent i januar. Statoil 

klarte seg langt bedre med en oppgang 6,21 prosent. Oljeprisen i norske kroner sank bare 0,6 prosent. 

 

I de globale aksjemarkedene har investorene begynt å gardere seg mot kursfall. Kanskje ikke så rart når 

Schillers PE, det vil si pris i forhold til gjennomsnittlig inflasjonsjustert selskapsinntjening de siste 10 år, 

er kommet opp i 25,4 i USA. Dette tilsvarer under 4 prosent realavkastning. Veksten i USA er dessuten 

lav. Samtidig vekter investorene seg ned i utviklingsmarkeder, det flyttes midler til statsobligasjoner i 

mer sikre markeder, som Europa og USA, noe som igjen senker rentene i disse markedene. Dersom 

konjunkturene stiger, forventer vi at kontantstrømmen vil gå tilbake til utviklingsmarkedene, og at 

rentene igjen begynner å stige i Europa og USA. 

Utvalgte nøkkeltall for januar 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 31.01.2014

OSEBX -2,39 % 10 års stat, Norge 2,81

MSCI AC World -1,18 % 10 års stat, USA 2,67

S&P 500 -3,18 % 3 mnd NIBOR 1,66

FTSE 100 -2,86 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 3,47 % Brent spot -3,85 %

Euro/USD -1,86 % Gull 3,27 %

Euro/NOK 1,61 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.01.2014:    100,9516 

FORTE Pengemarked har fått en flott start på året og ligger på topp i sin kategori på Oslo Børs hittil i år! 

For januar er fondet opp 0,33 prosent. Til sammenligning steg fondets referanseindeks, ST1X med 0,1  

prosent i januar. 

De siste nøkkeltallene fra norsk økonomi har 

vært litt på den svake siden. Tolvmåneders 

gjeldsvekst i Norge var uendret fra november til 

desember på 6 %. Norsk detaljhandel vokste med 

beskjedne 0,1 % i desember, og utviklingen i 

antall arbeidsledige var stabil. Den amerikanske 

sentralbanken besluttet å holde styringsrenten 

uendret i intervallet 0-0,25 %. De annonserte at 

de vil fortsette sin nedtrapping av kjøp av 

amerikanske statspapirer. Landene i Eurosonen 

rapporterte en konsumprisindeks på skarve 0,7 

% /år. Den europeiske sentralbankens (ESB) inflasjonsmål på 2 % er således langt unna og det 

spekuleres i hvorvidt ESB kan være villige til å vurdere ytterligere stimulanser. Kvantitative lettelser 

(pengetrykking) kan være en mulighet. Dette vil i så fall legge et press ned på de korte rentene. 

Kredittpåslaget på de nordiske bankpapirene endret seg svært lite på grunn av uroen i fremvoksende 

økonomier og de fallende børsene siste uken av januar. Det norske markedet fortsatte sin 

spreadinngang (reduksjon i kredittpåslaget som hver bank må betale ved opptak av gjeld)  med mellom 

0,04-0,12 %. Dette slo positivt ut for avkastningen i FORTE Pengemarked. 

Alt i alt er det svært lite som trekker i retning av høyere korte renter den nærmeste fremtid. 

Avkastningen på nye papirer i den korte delen av rentekurven er fortsatt svært lav, og vi ser for oss at 

dette vil fortsette en stund. Fondet har derfor en relativt stor kontantandel plassert i særinnskudd i 

ulike banker, til en høyere løpende rente. I januar iverksatte vi en del omstruktureringer i porteføljen 

for å optimalisere avkastningen. Kontantandelen ble økt ytterligere. 

FORTE Pengemarked kjøper bare verdipapirer i 

norske banker og finansinstitusjoner, og er et meget 

godt alternativ til bankinnskudd! 



FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.01.2014:    108,1015 

FORTE Obligasjon har nå passert 500 millioner til forvaltning! Fondet har fått en meget god start på 

2014 med 1,36 % i januar, og toppet listen i sin kategori obligasjonsfond (2-4) ved slutten av måneden. 

Dermed fortsetter fondet sin fabelaktige avkastningshistorikk. Referanseindeksen, STX4, gikk til 

sammenligning 0,73 %. 

De langsiktige rentene (fra 3 år og oppover) falt 

med om lag 0,2 % i januar. Hele 

renteoppgangen fra desember og vel så det er 

nullet ut. Dette skyldes først og fremst en ny 

runde hvor investorene har flyktet tilbake til de 

amerikanske statspapirene. Dette ble utløst av 

uroen i de fremvoksende økonomiene, spesielt 

Argentina, Sør Afrika og Tyrkia. Den 

amerikanske sentralbanken (FED) bekreftet 

ytterligere nedtrapping av kjøpene i lange 

statspapirer. Det er imidlertid viktig å huske på 

at de fremdeles er netto kjøper av statspapirer 

og således bidrar til å holde de lange rentene nede. Dette vil de gjøre inntil utsiktene for 

arbeidsmarkedet viser varig og betydelig forbedring. Offisielle uttalelser fra FED antyder at 

likevektsledigheten ligger i området 5,2-5,8 prosent. Desembertallet viste 6,7 %. Dersom ledigheten 

faller raskere enn antatt vil de øke hastigheten på nedtrappingen. Dette kan bli en viktig utløsende 

faktor for en oppgang i de lange rentene. 

Kredittspreadene (kredittpåslaget som hver bank må betale ved opptak av gjeld) falt med mellom 0,5 og 

0,15 rentepunkter i januar. Dette, kombinert med fall i de langsiktige rentene, bidro positivt til 

avkastningen i FORTE Obligasjon i januar. Fondet har solgt Storebrand Liv og Storebrand Bank, 

Swedbank og Helgeland Sparebank og kjøpt Sparebanken Sør, Bank 1 Oslo, DNB, Sparebanken Møre, 

SpareBank 1 SMN, Sparebanken Vest, Sparebanken Østfold Akershus, Spydeberg, Voss Veksel og 

Landmannsbank og Storebrand ASA. 

FORTE Obligasjon investerer bare i 

obligasjoner i bank eller livsforsikring 

selskap, noe som senker risikoen i 

fondet. Obligasjonene er svakt 

motkorrelert mot aksjer, og vil derfor 

kunne stige i verdi under et børsfall. Vi 

vil fortsette å jobbe for at den gode 

avkastningen opprettholdes utover i 

2014! 



FORTE Norge 

Kurs per 31.01.2014:    99,8375 

«Januareffekten» i aksjemarkedet, med sedvanlig oppgang i årets første måned, kom senere enn normalt, 

for deretter å forsvinne raskt.  Første uke steg børsen 3 prosent, men så kom uro i fremvoksende 

økonomier og det oppsto kappløp om gevinstsikring  i alle markeder.  Fondsindeksen på Oslo Børs falt til 

slutt 2,4 prosent for januar.  Noe bedre gikk det for FORTE Norge som var ned 2,0 prosent.  

Shippingaksjene BW LPG og Stolt-Nielsen ble 

fondets vinnere i januar med oppgang på 

henholdsvis 20,1 og 10,0 prosent. Shipping er en 

sektor hvor vi forventer meravkastning i 2014 og 

hvor vi har økt posisjonene. Spesielt finner vi 

segmentet med transport av LPG interessant 

(LPG er et rafineringsprodukt og forskjellig fra  

naturgass, NLG).  Som følge av den voksende 

produksjonen  av skiferolje i USA er det 

overskudd av LPG, som det er stor etterspørsel av 

i Asia. Dette medfører et stort udekket 

transportbehov, hvor BW LPG er største aktør og Stolt-Nielsen vesentlig eksponert.   

Norwegian steg 8,1 prosent og Nordic Semiconductor fyllte på med 7,4 prosent i januar. SpareBank1 SMN 

traff vårt kursmål på 60 kroner, hvorpå vi solgte papiret med 8,9 prosent gevinst i perioden.   Det som gikk 

mindre bra var PGS og Telenor som falt henholdsvis 9,7 og 9,3 prosent. Det er for tiden negativt sentiment 

rundt seismikk, noe som rammer PGS, og Telenor ble straffet etter at russike Vimpelcom, hvor Telenor har 

stor eierandel, meldte om massivt kutt i utbyttet. Det norske falt videre 4,7 prosent, og verre gikk det med 

DNO som falt 15,3 prosent fra topp. Vi tok noe gevinst på topp, men skulle gjerne ha sikret mere. Ved 

inngangen til perioden hadde vi 10 prosent av porteføljen i BULL ETF. Vi realiserte imidlertid nesten alt på 

nivåer mellom toppen på 100 til 95 kroner per andel i løpet av måneden.  Kursen ved månedslutt ble 91,2 

kroner.  

I slutten av forrige periode tok vi Norsk Hydro inn i porteføljen og hadde en pen oppgang på 6,0 prosent i 

januar. I januar ble Yara også kjøpte inn igjen. Fondet går således inn i 2014 med  en vekting  som er noe 

mer lik referanseindeksen, OSEFX.  Fremdeles er fondet noe overvektet i laksesektoren, som forøvrig gikk i 

null i januar og således bedre enn markedet. Posisjonene i Det norske og DNO representerer også en 

overvekt i forhold til indeksen. Til tross for at de begge er oljeselskaper, er triggerne for kursstigning 

forskjellige og i mindre grad avhengige av oljeprisen.  

FORTE Norge startet året bra ved å ligge foran markedet. Vii er dog ikke fornøyd før vi gir positiv 

avkastning i tillegg til meravkastning relativt til markedet.  Slik fondet nå er sammensatt  har vi stor tillit til 

at det vil skje. 



FORTE Global 

FORTE Global var ned 1,0 prosent i januar, mens verdensindeksen (MSCIAC i norske kroner) sank 1,2 

prosent. Markedene i USA og Japan steg kraftig på grunn av økonomiske stimuli i 2013. Noe av dette er 

reversert i januar, og det er undervekt i USA og Japan som har ført fondet foran indeks. Vi har  valgt å 

ha høyere eksponering i Norden og fremvoksende økonomier. Her forventer vi høyere avkastning 

fremover. 

I januar er det sådd tvil om BNP veksten i 

fremvoksende økonomier vil holde den 

globale veksten oppe. Som følge av dette har 

kontanstrømmene gått fra aksjer i 

fremvoksende økonomier til amerikanske 

statsobligasjoner. Dette har reversert 

oppgangen i lange renter som kom etter at 

den amerikanske sentralbanken (FED) 

annonserte en plan for avvikling av 

økonomiske stimuli, slik at langsiktige 

fastrenter har falt. Det amerikanske 

aksjemarkedet har også falt mer enn verdensindeksen i januar. Fjorårets børsoppgang var såpass kraftig 

at resultatene som har kommet fra børsnoterte selskaper ikke har stått i stil. Resultatene har vært 

bedre enn forventet, men ikke nok til å forsvare de høye børskursene. Vi tror derfor at aksjemarkedet i 

USA og Japan har betydelig fallhøyde.  

Slik vi ser det vil det fortsatt være land i emerging market, slik som Brasil, Russland, India og Kina som 

vil dra den globale veksten oppover. Veksten i Bnp i Europa og USA og Japan er i bedring, men er 

fortsatt for lav. Det er denne svake vekstforberdingen som var drivkaften for oppgangen i aksjer i den 

industrialiserte verden. Kapitalflyten fra fremvoksende økonomier medfører at aksjene i disse 

markedene har blitt betydelig lavere priset. Samtidig er enkelte land i Norden lavt priset. Vi tror at når 

Bnp veksten i Europa, USA og Japan bedres, vil det være aksjene i emerging market og deler av Norden 

som skal øke i verdi. Forte Global er godt eksponert for en slik utvikling. 

Kurs per 31.01.2014:    122,1584 



Kurs per 31.01.2014:    109,8324 

FORTE Trønder 

FORTE Trønder startet det nye året blant de beste norske aksjefondene i perioden.  Andelsverdien i 

fondet økte med 0,2 prosent, mens Oslo Børs falt 2,4 prosent.  

De trønderske utviklerne av mikroprosessorer, Nordic Semiconductor og Atmel, gav de beste bidragene 

til fondet i januar med kurs økninger på henholdsvis 8,0 og 9,7 prosent.  Vi er spesielt forventningsfulle 

til fortsettelsen for Nordic Semiconductor.  De andre IT 

selskapene i porteføljen, Evry og  Q-Free, var nesten 

uforandret. Sparebankene SMN og Møre steg 6,8 og 6,0 

prosent, mens Melhus og Helgelands kursstigning lå rundt 2 

prosent. Kursen på de unoterte papirene i Aasen Sparebank 

og Sunndal Sparebank var uendret i påvente av hyggelige 

utbytter til våren.  I laksesektoren ble Salmars stigning på 

3,7 nullet ut av nedgang Norway Royal Salmon og Marine 

Harvest.  Taperne fant vi også denne måneden i 

oljesektoren, hvor Det norske falt 4,7 prosent, EMGS 11,6 

prosent og Aker hele 15,5 prosent. 

FORTE Trønder er et geografisk konsentrert aksjefond med en god sektor diversifisering. Fondet er 

spredt på tilnærmet like deler av oljerelatert virksomhet, teknologiselskaper, lakseoppdrett og 

sparebanker som til sammen reflekterer landsdelens næringsliv på en god måte.  Vi siterer Finn Haugan 

ved  presentasjon av  SMNs gode resultater for 4.kvartal: «Vi ser ingen indikasjon på at næringslivet i 

Trøndelag og på Nordvestlandet står foran et konjunkturskift. Bedriftene i regionen har i hovedsak god 

lønnsomhet, og utsiktene for 2014 synes gode». Det gjelder  for FORTE Trønder også. 



 Skråblikk - Emerging markets – røverkjøp eller tapsbombe? 

Nedsalget i fremvoksende økonomier har vært den store investeringstrenden det siste året, og strategene 

diskuterer heftig hvilke implikasjoner dette vil ha. Spørsmålet er om uroen vi har sett den senere tiden, i de 

fremvoksende økonomiene, kun er drevet av kortvarig bekymring rundt den amerikanske sentralbankens

(FED) nedtrapping av støttekjøpene av statsobligsjoner, eller om den er drevet av store innenlandske 

svakheter i de fremvoksende økonomiene. 

  

Som en følge av nedtrappingen  av obligasjonskjøpene til FED, har valutaen til mange av vekstmarkedene 

svekket seg vesentlig mot USD. Investorene flykter til verdens reservevaluta, såkalt «flight to quality». 

Noen av landene, som for eksempel Tyrkia og Sør Afrika, har store lån i utenlandsk valuta som øker i verdi 

når disse landenes valutaer svekkes . Dette skaper bekymring. Mottiltak for å hindre at valutaen svekker 

seg for mye kan være økning av renten, men det er et tveegget sverd, for høyere rente kan kvele veksten. 

I mange vekstmarkeder er veksten allerede skrumpet inn.  

 

Russland skal snart arrangere vinter OL i Sotsji. Siden i fjor sommer har russiske rubler vært under press 

og falt mot Euro. Selv om oljeforekomstene avtar, selger Russland store mengder gass. Den politiske 

risikoen senker de utenlandske investorenes appetitt på russiske aksjer. På den annen side har Russland 

store valutareserver, omtrent like store som total ekstern gjeld. Det er betryggende. 

 

Selv om de forannevnte landene har noen utfordringer, er det  i denne sammenheng viktig å ikke skjære 

alle de fremvoksende økonomiene under en kam. Disse  landene betyr langt mindre for 

verdensøkonomien enn India, Brasil og Kina. India og Kina utgjør til sammen i overkant av 40 % av verdens 

BNP-vekst.  

 

India har vært aggressiv i sitt forsvar av valutaen for å hindre kapitalen fra å flyttes utenlands. I India er 

inflasjonen høy. Importerte varer medfører at svært mange innsatsfaktorer som for eksempel mat og 

drivstoff sender inflasjonen til værs. Sentralbanken har indikert at de vil holde en stram pengepolitikk i 

fremtiden for å få kontroll med inflasjonen. 

 

 

 

 



 

Informasjonsmateriell utarbeidet av Forte Fondsforvaltning AS eller dets leverandører er kun generell informasjon om Forte Fondsforvaltning AS’ 
virksomhet, de produkter selskapet tilbyr eller generelt om markedet selskapet opererer innefor, og er på ingen måte en anbefaling av investeringsvalg. 
FORTEfondenes historiske avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, 
forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ, som følge av kurstap. 

Brasil står åpenbart foran utfordringer med å håndtere kombinasjonen av svak vekst og høy inflasjon.  I et 

forsøk på å temme en vedvarende høy inflasjon, har sentralbanken i Brasil hevet renten til 10 prosent. 

Inflasjonen er nå på rundt 6 prosent, og det er spesielt matvareprisene som stiger raskt. Det rammer 

spesielt fattige, som protesterer jevnlig mot prisøkningene. På den annen side har landet relativt robuste 

finanser, noe som gjør det mindre sannsynlig at landet vil komme under samme press som andre 

fremvoksende økonomier har vært utsatt for den seneste tiden. Valutareservene overstiger landets 

eksterne gjeld, som for det meste er langsiktig. 

 

Finanssektoren i Kina har den siste tiden skapt litt hodebry. Veksten av kapitalmarkedene utenfor 

banksystemet er ikke nødvendigvis en negativ utvikling,.Det kan også være et steg i positiv retning . 

Bankenes rolle som finansieringskilde i utviklede økonomier er stadig synkende . Utenlandske investorer 

er imidlertid bekymret for at det seiler opp en kinesisk bankkrise. Boligprisene har falt og bankene har 

måttet ta tap. Dette vil vi antagelig se mere til, men vi tror at kineserne både er i stand til og forpliktet til å 

forholde seg til dem på en konstruktiv måte. Således er Kina også en usannsynlig global krise trigger , i 

hvert fall i nært forestående fremtid. Kina er en totalitær stat, hvor makteliten legger langsiktige planer. 

Så snart veksten i Kina avtar, settes det inn nye tiltak som får veksten opp igjen. Selvsagt skal vi følge nøye 

med på finansektoren i Kina, men kineserne har til nå vist høy vilje til å håndtere utfordringene. 

 

Prisingen i fremvoksende økonomier varierer også ganske mye, alt i fra Russland som har vært notorisk 

billig med en P/E på 5 MSCI Russland, til MSCI India som har P/E på drøyt 16. Spørsmålet er vel om ikke 

den senere tids uro har gjort aksjer i de fremvoksende økonomiene så billige at de begynner å bli virkelig 

attraktive investeringer? 

 

En kraftig vekstavmatning i de største fremvoksende økonomiene vil ha store konsekvenser for utviklede 

økonomier og for verdensøkonomien som sådan. Risikoapetitten i markedene har riktignok ikke vært like 

stor den siste tiden, men det er for tidlig å konkludere med at dette er starten på en alvorlig korreksjon 

med vidtrekkende globale konsekvenser. For at verdensøkonomien skal bli alvorlig påvirket av en krise i 

de  fremvoksende økonomier , må vi se en  «rystelse» i  flere av de store fremvoksende økonomiene 

samtidig. Dette virker ikke nært forestående.   

 

 

 


